
SZLAK ROWEROWY ŻÓŁTY
21 km: Goleniów - Os. Helenów - Podańsko - Tarnówko - Stawno - Bącznik - Bolechowo –

Goleniów

1. Termin na wykonanie pokonanie trasy i wykonanie zadań: 13.07.2021 – 
25.07.2021.

2. Rozwiązania zadań należy przesyłać elektronicznie w terminie do: 27.07.2021.

3. Trasa do pokonania: Szlak rowerowy żółty.

4. Opis trasy:

0.0 km Ruszamy spod Bramy Wolińskiej w kierunku kościoła, przed nim skręcamy w lewo
w  ul.  Grunwaldzką,  przejeżdżamy  skrzyżowanie  i  dalej  prosto  ul.  Konstytucji  3  Maja
dojeżdżamy do  ronda.  Na  nim skręcamy w pierwszą  ulicę  w prawo,  ul.  Dworcową.  Z
prawej widać budynek starostwa, z lewej w cieniu wysokich drzew ryglowa wieża ciśnień.
Przejeżdżamy  przez  rondo  w  dół  pod  wiadukt,  za  nim  w  lewo  na  początek  ścieżki
rowerowej  wybudowanej  na  starym  nasypie  kolejowym,  którą  dojeżdżamy  do  osiedla
Helenów i szosy stargardzkiej.

3.0  km Ze  ścieżki  skręcamy  w  prawo.  Jadąc  dalej  po  300  m  opuszczamy  osiedle.
Dojeżdżamy do wsi Podańsko.

4.5  km Podańsko  -  stara  średniowieczna  wieś  powstała  na  rozległej  polanie  Puszczy
Goleniowskiej. Utworzono ją na planie ulicówki z założeniem dworskim. Po raz pierwszy
wzmiankowana w dokumencie nadającym miastu Goleniów prawo lubeckie w roku 1314.
Od końca XIV w., aż do 1945 r. należała do Rodziny von Petersdorf. Z prawej strony, na
obrzeżu  wsi,  stoi  maleńki  ryglowy  kościółek  z  wolnostojącą  drewnianą  dzwonnicą.
Postawiono  go  w  XVIII  w.  na  skraju  wsi.  Otaczają  go  wieńcem równie  sędziwe  lipy.
Możemy zajrzeć do jego wnętrza. Przy drodze, przed ogrodzeniem stoi pamiątkowy obelisk
z czasów I Wojny Światowej. Opuszczamy wieś i jedziemy dalej drogą na Stargard.

8.3 km Dojeżdżamy do Tarnówka. Opuszczamy drogę - Goleniów - Stargard, zjeżdżamy w
lewo do wsi.

9.0 km Wieś Tarnówko do 1945 r. nosiła nazwę Lüttkenhagen. Założona w XV w. przez
rodzinę von Petersdorf. W końcu XVIII w. posiadała 2 folwarki, młyn wodny, 22 budynki
mieszkalne  dla  pracowników  folwarcznych,  8  zagród  chłopskich  i  kościół  z  XV w.  z
cmentarzem w centrum wsi  w pobliżu dworu.  Zaraz po II  wojnie  wiele  zagród zostało



zniszczonych.  Uległ  zniszczeniu także zabytkowy kościółek.  Zachowała  się  tylko wieża
kamienna.

9.4 km Jedziemy dalej i ponownie przejeżdżamy drogę Goleniów - Stargard.

9.5  km Wjeżdżamy  do  Stawna.  Stawno  to  wieś  założona  w  końcu  XVIII  w.  jako
Stevenhagen. Obecna zabudowa wsi nieregularna, pochodzi w głównej mierze z przełomu
XIX i XX w. We wsi stoi kościół neogotycki z 1884 r. W centrum wsi na uwagę zasługuje
również drewniany krzyż przydrożny z wyrytym napisem w części dolnej "Na pamiątkę
repatriacji zza Buga 30 VI 1946".

10.2 km Skręcamy w lewo w kierunku Klinisk.

10.5 km Mijamy z prawej strony wspomniany neogotycki kościół z byłym cmentarzem.

10.7 km Opuszczamy wieś.

11.8 km Skręcamy w prawo w leśną drogę na Bącznik.

11.9  km Po  100  m  po  prawej  widzimy  stary  granitowy  słup  milowy  z  wykutymi
odległościami do Stargardu i Goleniowa. Zapewne tędy przebiegał dawny trakt.

12.2 km Z prawej mijamy pozostałości młyna wodnego z niewielkim wodospadem.

13.0 km Wjeżdżamy do wsi Bolechowo, to dawna śródleśna osada,  została założona w
latach 1746-49 przez króla pruskiego Fryderyka II. Skręcamy w lewo.

13.8  km Opuszczamy  Bolechowo  skręcając  w  prawo.  Jedziemy  wśród  wspaniałych
krzewów i drzew.

15.7  km Z  lewej  mijamy osadę  Zabród.  Wieś  powstała  po  1945 r.  z  połączenia  osady
folwarcznej Schönwerder złożonej z zabudowań gospodarczych, dworu i dwóch budynków
mieszkalnych  robotników  folwarcznych  oraz  leżącej  za  Białą  Strugą  (dopływ  Iny)
leśniczówki  o  nazwie  Lüttkenheide.  Cały  układ  przestrzenny  dzisiejszej  osady  jest
niewielki,  pochodzi  z  końca  XIX  w.  W  Zabrodziu  możemy  udać  na  spacer  ścieżką
dydaktyczną „Uroki Doliny Iny” utworzoną przez Nadleśnictwo Kliniska.

18.9 km Jadąc dalej główną drogą wśród lasu dojeżdżamy do Goleniowa.

21.2 km Trasę kończymy przy Bramie Wolińskiej.



5. Zadania do wykonania – zrób sobie zdjęcie selfie na tle:
a) obelisku we wsi Podańsko,
b) wieży kamiennej we wsi Tarnówko,
c) drewnianego krzyża przydrożnego we wsi Stawno,
d) granitowego słupa milowego na drodze do wsi Bącznik,
e) pozostałości młyna wodnego na drodze Bącznik – Bolechowo,
f) znaku drogowego z nazwą wsi Zabród.

6. W  celu  udokumentowania  wykonania  zadania  należy  wykonać  selfie  na  tle
odnalezionego obiektu wskazanego w punkcie 5.

7. Sposób przygotowania materiałów (zdjęć) przed przesłaniem do Organizatora:
a) należy  sfotografować  (wykonać  selfie)  wskazanego  obiektu  i  wszystkich

uczestników grupy/drużyny,
b) nadać  każdemu  plikowi  nazwę  w  formacie:  Nazwisko  i  imię  uczestnika  (w

przypadku grupy kapitana) i nazwę obiekt np.: Kowalski Adam brama Wolińska,
c) wypełnij formularz zgłoszeniowy,
d) w przypadku uczestnika niepełnoletniego rodzic lub opiekun prawny wypełnia,

podpisuje i skanuje zgodę na udział w grze terenowej,
e) gotowe pliki w formacie jpg, png lub pdf,  (preferowane spakowane) razem ze

zgodą opiekuna należy przesłać na adres: osir@osir.goleniow.pl 

           Osoby do kontaktu: Małgorzata Zera, Magdalena Jakubowska – sekretariat OSiR.

Opis  tras  pobrano  ze  strony  Gminy  Goleniów:  http://www.goleniow.pl/dla-turystow/turystyka-
aktywna/szlaki-rowerowe
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